
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 2 
Kommunestyret 

 
Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 24.02.2011 Tid: 16:00 – 19.15 
 
Innkalte: 
Funksjon                Navn             Forfall      Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen FO  
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Gerd Ragnhild Elsrud   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Line Diana Castillo Lafton FO  
Medlem Anne Helene Søhol FO  
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Vidar Nordby FO  
Medlem Per Øystein Aamodt   
Medlem Lars Moholdt FO  
Medlem Anne Helene Sandum FO  
Medlem Steinar Larsen FD  
Medlem Asbjørn Jarle Holth   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Helge Fossum   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Richard Baksvær   
Medlem Leif Skjerven   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen (H)   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Anders Martin Lien (H)   
Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Runar Johansen   
Medlem Arne Broberg   
Medlem Stein Erik Stiksrud   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Marie Blix Sangnes FO  
Medlem Kari Homme   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Ole-Gunnar Øhren FD  
Medlem Roar Olsen   
Medlem Karl-Petter Endrerud   
Medlem Axel Sjøberg   
Medlem Ambjørg Askerud FO  
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Medlem Hans-Petter Aasen   
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Medlem Kjersti Land Nyhus FO  
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Maria Altamirano   
Medlem Arnfinn J. Holten FO  
Varamedlem Arne Morgan Dølerud  Line Diana Castillo Lafton 
Varamedlem Edvardt Haakenrud  Anne Helene Søhol 
Varamedlem Anne Marie Brubråten  Vidar Nordby 
Varamedlem John Andreas Bakken  Lars Moholdt 
Varamedlem Vigdis Meier  Anne Helene Sandum 
Varamedlem Trond Hjerpseth  Marie Blix Sangnes 
Varamedlem Tore Johan Ramsrud  Arnfinn J. Holten 
Varamedlem Beathe Caroline Heieren  Kjersti Land Nyhus 
Varamedlem Gunn Lajla Robertsen  Ambjørg Askerud 
Varamedlem Marianne Nygård  Steinar Larsen 
Varamedlem Olav Relling  Ole-Gunnar Øhren 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud  
og kommunalsjef Elisabeth Vennevold. 

 
Merknader: Av 43 representanter var 42 til stede. 

Møtet ble leder av varaordfører Runar Johansen. 
Steinar Larsen fikk innvilget permisjon etter Jernbaneverkets 
orientering. 
Ole-Gunnar Øhren fikk innvilget permisjon etter behandling av  
sak 10. 
Dag Stenersen (Frp) stilte spørsmål vedr. deler av vei- og 
gangveinettet på Sokna i fbm. utbyggingen av ny Rv 7 Sokna-
Ørgenvika.  Varaordfører Runar Johansen svarte på spørsmålet.. 

Orientering: 
 
Behandlede saker:  

Status og fremdrift for Ringeriksbanen v/direktør i Jernbaneverket, 
Lars Christian Stendal. 
Fra og med sak 6/11til og med sak 15/11. 

 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 
dagsorden satt. 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 

 
Kjell B. Hansen (sett) 

 
 
 
Helge Fossum (sign.) Runar Johansen Einar Zwaig 
 
 
Møtesekretær: 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
6/11 11/23  
 REFERATSAKER   
 
7/11 11/366  
 REGNSKAPSAVLEGGELSE 2011  
 
8/11 11/408  
 INVESTERINGSTILSKUDD HELDØGNS OMSORGSPLASSER  
 
9/11 06/876  
 ORIENTERING OM DRIFTSSITUASJONEN/ØKONOMISKE 

FORHOLD 2010, RINGERIKSKJØKKEN   
 
10/11 11/313  
 KOSTNADSREDUSERENDE ARBEID I RINGERIKE KOMMUNE 

2011 (DEL II)  
 
11/11 10/2152  
 ETABLERING AV TRYGGHETSPLASSER I RINGERIKE 

KOMMUNE  
 
12/11 04/2634  
 HØNEFOSS KRISESENTER - SØKNAD OM 

TILLEGGSBEVILGNING  
 
13/11 10/928  
 INTERKOMMUNAL BARNEVERNSVAKT  
 
14/11 11/336  
 PLAN FOR RAPPORTERING TIL POLITISK NIVÅ  
 
15/11 10/2441  
 FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV  
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6/11  
REFERATSAKER   
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble referert for kommunestyret: 
 
A RINGERIKE KOMMUNE – SØKNAD OM TREKKRETTIGHET FOR 2011 

Brev fra fylkesmannen i Buskerud, datert 16.12.2010. 
 
B ELDRERÅDET’S ÅRSMELDING 2010 
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7/11  
REGNSKAPSAVLEGGELSE 2011  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret beklager at regnskapsavleggelse for Ringerike kommune ikke er avlagt 
innen fristen 15. februar 2011. 
Ny frist for regnskapsavleggelse fastsettes til 15. mars 2011. 
 
Behandling: 
 
Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H, V og Krf: 
 
”Kommunestyret beklager at regnskapsavleggelse for Ringerike kommune ikke er avlagt 
innen fristen 15. februar 2011. 
Ny frist for regnskapsavleggelse fastsettes til 15. mars 2011.” 
 
Avstemming: 
 
Johansens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Orienteringen om forsinket regnskapsutsettelse for Ringerike kommune 2011 tas til 
orientering. 
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8/11  
INVESTERINGSTILSKUDD HELDØGNS OMSORGSPLASSER  
 
Vedtak: 
 
Investeringstilskuddet kommunen vil motta med det første er ikke budsjettert for 2010, 
ettersom dette først ble kjent i desember, og størrelsen på tilskuddet i januar 2011. 
Tilskuddet som ytes har tilbakevirkende kraft, og skyldes en økning i satsene for 
investering i omsorgsboliger kommunen har gjort tidligere.  Tilskuddet bokføres som 
inntekt i investeringsregnskapet for 2010.   
 
Rådmannen mener den uforutsette økningen i tilskuddet i sin helhet bør gå til 
nedbetaling av lånegjeld.  En slik disponering vil bidra til reduserte fremtidige 
kapitalutgifter.   
 
Behandling: 
 
Einar Zwaig (Rødt) fremmet følgende alternative forslag til siste avsnitt: 
 
”Kommunestyret mener beløpet skal settes av til ubundet investeringsfond for senere 
investeringer i omsorgsboliger og sykehjem.” 
 
Avstemming: 
 
Zwaig’s alternative forslag fikk 5 stemmer og falt (Rødt og SV). 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Investeringstilskuddet kommunen vil motta med det første er ikke budsjettert for 2010, 
ettersom dette først ble kjent i desember, og størrelsen på tilskuddet i januar 2011. Tilskuddet 
som ytes har tilbakevirkende kraft, og skyldes en økning i satsene for investering i 
omsorgsboliger kommunen har gjort tidligere.  Tilskuddet bokføres som inntekt i 
investeringsregnskapet for 2010.   
 
Rådmannen mener den uforutsette økningen i tilskuddet i sin helhet bør gå til nedbetaling av 
lånegjeld.  En slik disponering vil bidra til reduserte fremtidige kapitalutgifter.   
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9/11  
ORIENTERING OM DRIFTSSITUASJONEN/ØKONOMISKE FORHOLD 2010, 
RINGERIKSKJØKKEN   
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret sier seg ikke tilfreds med svaret på det spørsmålet som ble stilt 
fra kommunestyrets talerstol vedrørende å bringe Ringerikskjøkkens drift i 
økonomisk balanse. 

2. Kommunestyret ber om at det fremlegges en langtidsstrategi for bedriften 
Ringerikskjøkken, f.eks. for de neste 5 år. 

3. For å få bedre styring med driften, foreslås Ringerikskjøkken skilt ut fra helse- 
og sosialenheten som egen resultatenhet, enten som egen resultatenhet eller som 
kommunalt foretak (KF).  Rådmannen bes snarest vurdere 
organisasjonsformen. 

4. Institusjoner i Ringerike kommune skal betale porsjonspris og ikke råvarepris 
for leveransene. 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Lise Kihle Gravermoen (Sp): 
 
Kommunestyret ber om at det fremlegges en langtidsstrategi for bedriften Ringerikskjøkken, 
f.eks. for de neste 5 år. 
 
Forslag fra Arne Broberg (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 
 

1. Kommunestyret sier seg ikke tilfreds med svaret på det spørsmålet som ble stilt fra 
kommunestyrets talerstol vedrørende å bringe Ringerikskjøkkens drift i økonomisk 
balanse. 

2. For å få bedre styring med driften, foreslås Ringerikskjøkken skilt ut fra helse- og 
sosialenheten som egen resultatenhet, enten som egen resultatenhet eller som 
kommunalt foretak (KF).  Rådmannen bes snarest vurdere organisasjonsformen. 

3. Institusjoner i Ringerike kommune skal betale porsjonspris og ikke råvarepris for 
leveransene. 
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Avstemming: 
 
Rådmannens forslag fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av SV og Rødt. 
Brobergs forslag til punkt 1 ble vedtatt mot 5 stemmer (SV og Rødt). 
Gravermoen’s forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2. 
Broberg’s forslag til punkt 2 ble vedtatt som punkt 3 mot 8 stemmer (Sp, SV og Rødt). 
Broberg’s forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt som punkt 4. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar saken til orientering. 



  

Side 9 av 15 

 
 
 
  
10/11  
KOSTNADSREDUSERENDE ARBEID I RINGERIKE KOMMUNE 2011 (DEL II)  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar februar 2011 rapport om status og fremdrift for prosjekt 
”Omstilling og forbedring ” til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar februar 2011 rapport om status og fremdrift for prosjekt ”Omstilling og 
forbedring ” til orientering. 
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11/11  
ETABLERING AV TRYGGHETSPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 

• Det opprettes 8 trygghetsplasser ved Hønefoss sykehjem. 

• Egenbetaling fastsettes til kr. 230,-/døgn. 

Da det ikke er avsatt investeringsmidler til formålet i 2011, anbefaler hovedkomiteen at 
formannskapet aksepterer at ikke-budsjetterte overføringer på 1,3 mill. kroner for 
overførte boliger til Ringerike boligstiftelse i 2011 avsettes til formålet. 
 
Protokolltilførsel fra Maria Altamirano (Rødt), fremmet i hovedkomiteens møte, følger 
saken: 
 
Det er tydelig dette kommer i tillegg til plasser som er, men det er svært viktig å 
presisere: 
 

• dette er i prinsippet hotellopphold, som betales av den enkelte – altså avhengig 
av privat økonomi – de svakeste har ikke råd til 12 dager = 2.800.- kr. 

 
Må sees i forhold til at ca. 250 sykehjemsplasser er lagt ned siste 7 år – dette er  IKKE  
sykehjemsplasser – men vil av mange bli oppfattet som det, og kan derfor oppfattes som 
en privatisering av eldreomsorgen, fordi 
 

• Navnet ligner på ”Trygghetsavdelingen ” tidl. Norderhovhjemmet, nå Hvelven 
ligger i tilknytning til/i Hønefoss sykehjem 

 
Viktig at plassene ikke regnes med som sykehjemsplass, da de ikke tilbys 
sykehjemsstandard, og sykehjemsplasser avregnes etter egne normer. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

• Det opprettes 8 trygghetsplasser ved Hønefoss sykehjem. 
• Egenbetaling fastsettes til kr. 230,-/døgn. 
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Da det ikke er avsatt investeringsmidler til formålet i 2011, anbefaler hovedkomiteen at 
formannskapet aksepterer at ikke-budsjetterte overføringer på 1,3 mill. kroner for overførte 
boliger til Ringerike boligstiftelse i 2011 avsettes til formålet. 
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12/11  
HØNEFOSS KRISESENTER - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret  vedtar å sende søknad til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) om tilleggsbevilgning på kr. 3 419 724,- på vegne av de samarbeidende 
kommunene Hole-, Modum-, Sør-Aurdal-, Jevnaker-, Gran-, Lunner-, Krødsherad og 
Ringerike kommune, for å opprettholde driften ved Hønefoss krisesenter i 2011. 
 
Kommunestyret deler alle rådmannens betraktninger og bekymringer som 
framkommer i saksframlegget, og ber om at saksframlegget m/vedtak følger søknaden 
som vedlegg 
 
Kommunestyret merker seg at Hønefoss krisesenter, som ett av svært få krisesenter i 
Norge allerede oppfyller alle krav som stilles i den nye krisesenterloven, samtidig som 
alle kriterier for å komme i betraktning for tildeling av ekstratilskudd 2011 er 
tilstede/oppfylt. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd vedtar å sende søknad om tilleggsbevilgning på 
kr. 3 419 724,- på vegne av de samarbeidende kommunene Hole-, Modum-, Sør-Aurdal-, 
Jevnaker-, Gran-, Lunner-, Krødsherad og Ringerike kommune, for å opprettholde driften ved 
Hønefoss krisesenter i 2011. 
 
Hovedkomiteen deler alle rådmannens betraktninger og bekymringer som framkommer i 
saksframlegget, og ber om at saksframlegget m/vedtak følger søknaden som vedlegg 
 
Hovedkomiteen merker seg at Hønefoss krisesenter, som ett av svært få krisesenter i Norge 
allerede oppfyller alle krav som stilles i den nye krisesenterloven, samtidig som alle kriterier 
for å komme i betraktning for tildeling av ekstratilskudd 2011 er tilstede/oppfylt. 
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13/11  
INTERKOMMUNAL BARNEVERNSVAKT  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar saken til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar saken til etterretning. 
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14/11  
PLAN FOR RAPPORTERING TIL POLITISK NIVÅ  
 
Vedtak: 
 
Plan for rapportering med foreslåtte tiltak til endringer tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Plan for rapportering med foreslåtte tiltak til endringer tas til orientering. 
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15/11  
FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar formannskapets vedtak til orientering. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar formannskapets vedtak til orientering: 
 
Ringerike kommune oversender høringsuttalelser til ny Lov om kommunal helse- og 
omsorgstjeneste og ny Lov om folkehelse, samt innspill til grunnlag for ny Nasjonal helse og 
omsorgsplan som foreslått i vedlagte høringsuttalelser. 
 
Nest siste avsnitt på side 29 strykes: ” Til forslaget om at partene skal ha mulighet til å si opp 
samarbeidsavtaler med ett års frist, vil Ringerike kommune foreslå at avtalene blir 
tidsubegrenset. Avtalenes juridiske forpliktelser må utredes nærmere.” 
 
 
  


